
 

 

Concurso Público 
Código: 795 

 

CONTADOR 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

    

 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 

 
 

INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
presença do fiscal. 

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 

 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 

RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 

 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  

 
 A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 

 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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MATEMÁTICA 
 
1) Quanto é 25% de 110% de 210? 
 
a) 73,55 
b) 57,75 
c) 65,65 
d) 49,85 
 

2) Um engenheiro civil gerencia obras em progressão 
aritmética. Sabendo-se que em janeiro de 2014 ele 
gerenciou 2 obras e, em fevereiro, 8 obras, quantas obras 
esse engenheiro gerenciará em dezembro de 2014? 
 
a) 74 
b) 66 
c) 72 
d) 68 
 

3) Qual é a taxa de juros simples bimestral proporcional a 
24% ao semestre? 
 
a) 10% 
b) 12% 
c) 6% 
d) 8% 
 

4) O quadro abaixo apresenta os gastos com 
estacionamento de determinada pessoa durante 15 dias, 
em reais: 
 

7 12 9 13 8 
10 15 11 12 14 
6 5 16 18 18 

 
Qual foi a média diária de gastos com estacionamento 
dessa pessoa? 
 
a) R$ 11,60 
b) R$ 12,80 
c) R$ 13,40 
d) R$ 14,20 
 

5) Tamara aplicou a quantia de R$ 5.000,00 a uma taxa 
de juros compostos de 1,5% ao mês. Quanto ela receberá 
de volta, aproximadamente, após 5 meses de aplicação? 
 
a) R$ 5.701,00 
b) R$ 5.593,00 
c) R$ 5.387,00 
d) R$ 5.175,00 

RASCUNHO 
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6) Em determinada farmácia, 6 farmacêuticos manipulam 
30 cremes em 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de 
trabalho, 20 farmacêuticos manipularão quantos cremes 
em 10 dias? 
 
a) 175 
b) 200 
c) 125 
d) 100 
 

7) Em determinado mercado, na compra de 4 escovas de 
dentes, 5 cremes dentais e 2 enxaguantes bucais, paga-se 
R$ 80,00. Já na compra de 3 escovas de dentes, 3 cremes 
dentais e 2 enxaguantes bucais, paga-se R$ 63,70 e na 
compra de 2 escovas de dentes, 2 cremes dentais e 1 
enxaguante bucal, paga-se R$ 37,70. Quanto pagará uma 
pessoa que comprar uma unidade de cada produto? 
 
a) R$ 26,00 
b) R$ 28,00 
c) R$ 30,00 
d) R$ 32,00 
 

8) Quantos anagramas da palavra CONTROLE começam 
pela letra C? 
 
a) 5.040 
b) 3.360 
c) 2.520 
d) 4.180 
 

9) Em uma caixa, há 10 termômetros, dos quais 4 estão 
estragados. Ao pegar ao acaso 3 termômetros, qual é, 
aproximadamente, a probabilidade de que os três estejam 
estragados? 
 
a) 4,7% 
b) 2,9% 
c) 5,1% 
d) 3,3% 
 
 
10) Ângelo, Bernardo e Cassiano trabalham na Polícia 
Federal: um, na unidade de posto avançado, outro, na 
unidade de superintendência e o outro, na unidade de 
delegacia, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-
se que: 
 
• Esses policiais trabalham cada um em uma das seguintes 

cidades: Porto Alegre, São Marcos e Caxias do Sul. 
• Ângelo não trabalha em Caxias do Sul nem na unidade 

de superintendência. 
• Bernardo trabalha na unidade de delegacia. 
• O policial que trabalha em Porto Alegre trabalha na 

unidade de superintendência. 
 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o 
policial que trabalha em Porto Alegre e o policial que trabalha 
na unidade de posto avançado são, respectivamente: 
 
a) Ângelo e Cassiano. 
b) Bernardo e Cassiano. 
c) Cassiano e Ângelo. 
d) Bernardo e Ângelo. 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Um usuário do Windows Seven possui várias janelas 
abertas maximizadas. Quando ele aponta para a barra de 
título de uma delas e a sacode de um lado para o outro, 
rapidamente, o resultado esperado é: 
 
a) Enxergar a área de trabalho através das janelas 

abertas. 
b) Minimizar todas as janelas abertas, exceto a que foi 

sacudida. 
c) Redimensionar as janelas abertas, exibindo-as em tela 

inteira. 
d) Expandir verticalmente as janelas na área de trabalho. 
 

12) O disco rígido de um computador pode ser dividido em 
mais de uma parte primária e/ou lógica pelo Windows 
Seven Professional. Essa divisão pode ocorrer no 
momento da instalação do sistema operacional ou após a 
finalização dele. Como é chamada essa divisão do disco 
rígido? 
 
a) Partição. 
b) MBT. 
c) Label TS. 
d) Fhdsk. 
 

13) Quanto às opções de configuração de página do Word 
2007, paisagem e retrato dizem respeito: 
 
a) À orientação da página. 
b) Ao tamanho da página. 
c) Às margens da página. 
d) Aos modos de exibição do documento.  
 

14) A opção Congelar painéis do Excel 2007 serve para: 
 
a) Dividir a janela em vários painéis redimensionáveis 

contendo exibições da planilha. 
b) Fazer com que a planilha atual deixe de ser visível. 
c) Manter determinadas linhas e colunas visíveis enquanto 

se rola pelo resto da planilha. 
d) Colocar todas as janelas do programa abertas lado a 

lado na tela. 
 

15) No Outlook 2007, um usuário visualiza os seguintes 
comandos no grupo Incluir da guia Mensagem: 
 

 
 
O comando apontado pelo ponteiro do mouse permite: 
 
a) Definir a prioridade da mensagem. 
b) Anexar arquivos. 
c) Arquivar a mensagem. 
d) Inserir uma assinatura à mensagem.  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas 
as leis e suas alterações até a data do início das 
inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) Em relação à cidadania, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A cidadania se desdobra em um conjunto de direitos e 

deveres das pessoas que pertencem a um determinado 
Estado. 

b) A expressão cidadania induz diretamente à ideia de 
cidade, de um núcleo urbano, de uma comunidade 
politicamente organizada. 

c) Pode-se afirmar que cidadania é o direito a ter direitos, 
além do dever de lutar por estes. 

d) Cidadania não representa a necessidade de 
reconhecimento de novos direitos. 

 

17) Em relação à responsabilidade ambiental empresarial, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Tratar e reutilizar a água dentro do processo 

produtivo. 
(---) Criação de produtos que provoquem o mínimo 

possível de impacto ambiental. 
(---) Adotar medidas de descarte de material químico no 

sistema de rede de esgoto. 
 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
18) De acordo com a Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que:  
 
a) As funções de confiança exercidas exclusivamente por 

servidores de carreira destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

c) O direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei específica. 

d) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 

 

19) De acordo com a Lei nº 8.429/92, é CORRETO afirmar 
que:  
 
a) No caso de enriquecimento ilícito, o agente público ou 

terceiro beneficiário não perderá os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

b) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio privado ou ensejar enriquecimento lícito, 
caberá a autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

c) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 
poderão velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta Lei, até o limite do valor da herança. 

 

20) A Lei nº 8.666/93 define execução indireta a que o 
órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer 
dos seguintes regimes. Com base nisso, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Empreitada por preço global. 
(2) Empreitada por preço unitário. 
(3) Tarefa. 
(4) Empreitada integral. 
 
(---) Quando se contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das 
obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação. 

(---) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas. 

(---) Quando se ajusta mão de obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento 
de materiais. 

(---) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total. 

 
a) 4 - 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 4 - 1 - 2. 
c) 4 - 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2 - 4. 

21) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, 
analisar a sentença abaixo:  
 
O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos 
limites e condições relativos à realização de operações de 
crédito de cada ente da Federação, salvo das empresas 
por eles controladas, direta ou indiretamente (1ª parte). O 
Banco Central do Brasil emitirá títulos da dívida pública a 
partir de cinco anos após a publicação desta Lei 
Complementar (2ª parte).  
 
 A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte.  
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

22) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, além 
de obedecer às demais normas de contabilidade pública, 
a escrituração das contas públicas observará a seguinte 
disposição: 
 
a) Disponibilidade de caixa constará de registro próprio, 

de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados 
de forma individualizada. 

b) Despesa e a assunção de compromisso serão 
elaboradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter permanente, o resultado dos 
fluxos financeiros pelo regime de caixa. 

c) Demonstrações contábeis compreenderão somente de 
forma isolada as transações e operações de cada 
órgão, fundo ou entidade da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, inclusive empresa estatal 
dependente. 

d) Demonstração das variações financeiras dará destaque 
à origem e ao destino dos recursos provenientes da 
alienação de passivos. 

 

23) Em conformidade com a Lei nº 4.320/64, analisar os 
itens abaixo:  
 
I - O controle da execução orçamentária, pelo Poder 

Executivo, terá por objetivo verificar a probidade da 
Administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 

II - O Poder Executivo, mensalmente, prestará contas ao 
Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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24) De acordo com a Lei nº 4.320/64, com relação à 
contabilidade patrimonial e industrial, analisar os itens 
abaixo:  
 
I - Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter 

temporário, com indicação dos elementos necessários 
para a perfeita caracterização de cada um deles e dos 
agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

II - A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens 
móveis e imóveis. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

25) Com base na Lei Orgânica deste Município, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado 

pela Câmara de Vereadores. 
II - O Prefeito não poderá, desde a posse e enquanto 

durar o mandato, sob pena de perda deste, fixar 
residência fora do Município. 

III - A verba de representação do Prefeito será fixada pela 
Câmara Municipal. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

26) Segundo a Lei Orgânica deste Município, a definição 
“Serviço autônomo criado por lei, com responsabilidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 
atividades típicas da Administração Pública que 
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizadas” refere-se 
ao(à): 
 
a) Autarquia, que compõe a Administração Indireta do 

Município. 
b) Autarquia, que compõe a Administração Direta do 

Município. 
c) Conselho Municipal, que compõe a Administração 

Indireta do Município. 
d) Secretaria Municipal, que compõe a Administração 

Indireta do Município. 
 

27) A Lei Complementar nº 5/99 prevê os casos em que 
os afastamentos serão considerados como de efetivo 
exercício. Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um 
desses casos: 
 
a) Cedência a órgão ou entidade da estrutura 

organizacional de outro Município, do Estado ou da 
União. 

b) Desempenho de mandato eletivo Municipal, Estadual, 
ou Federal. 

c) Exercício de cargo em comissão ou equivalente, ou 
prestação de assessoramento, em órgãos ou entidades 
do Município ou de cuja administração o Município 
participe. 

d) Licença para tratar de assuntos particulares, por tempo 
não superior a dois anos. 

 

28) São penalidades disciplinares previstas na Lei 
Complementar nº 5/99, EXCETO: 
 
a) Advertência. 
b) Suspensão. 
c) Exoneração. 
d) Cassação da aposentadoria. 
 

29) De acordo com o Código Tributário Municipal, é 
CORRETO afirmar que:  
 
a) Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

b) A obrigação tributária será sempre acessória. 
c) São normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos os atos 
normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas. 

d) Fato gerador da obrigação acessória é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

 

30) De acordo com o Código de Ética Profissional, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
É dever do Profissional da Contabilidade comunicar, 
desde logo, ao cliente ou empregador, em documento 
___________, eventual circunstância adversa que possa 
influir na decisão daquele que lhe formular ___________ 
ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a 
sócios e executores. 
 
a) coletivo - certificados  
b) público - relatório  
c) comum - parecer  
d) reservado - consulta  
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31) Considerando-se os princípios orçamentários, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Unidade. 
(2) Universalidade.  
(3) Exclusividade.  
 
(---) O orçamento deve compreender todas as receitas e 

gastos necessários para a manutenção dos serviços 
públicos. 

(---) A lei não poderá conter dispositivos estranhos à 
fixação das despesas e previsão das receitas, exceto 
para contratação de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito.  

(---) Esse princípio estabelece que todas as receitas e 
despesas devem estar contidas em somente uma lei 
orçamentária.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

32) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Os créditos suplementares destinam-se a amparar 

novos programas que não estavam registrados no 
orçamento.  

(---) Os créditos especiais reforçam dotações já existentes 
no orçamento em vigor.  

(---) Créditos extraordinários destinam-se a atender 
despesas imprevistas e urgentes.  

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

33) Em relação ao balanço financeiro, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Compreende as contas de ativo, passivo e do 

patrimônio público.  
b) São computadas no balanço as superveniências e 

insubsistências, podendo ser ativas ou passivas.  
c) Registra a execução do orçamento, com as 

modificações que vão sendo introduzidas.  
d) Demonstra receitas e despesas do período, conjugados 

com os saldos do exercício anterior, e os que serão 
transferidos para o exercício seguinte. 

 

34) Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É um plano de médio prazo, através do qual,           

procura-se ordenar as ações do governo que levem ao 
atingimento dos objetivos e metas fixados para o 
período de quatro anos. 

b) É o instrumento utilizado para a consequente 
materialização do conjunto de ações e objetivos que 
foram planejados, visando ao melhor atendimento e 
bem-estar da coletividade. 

c) Tem a finalidade de nortear a elaboração dos 
orçamentos anuais, compreendendo o orçamento fiscal, 
de investimento das empresas e da seguridade social. 

d) Estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública para as 
despesas de capital, e outras decorrentes e relativas 
aos programas de duração continuada. 

 

35) Considerando-se o balanço patrimonial público, é 
CORRETO afirmar que as contas que registram atos de 
administração que não se refletem de imediato sobre o 
patrimônio da instituição são denominadas contas: 
 
a) De compensação. 
b) Orçamentárias. 
c) Do ativo financeiro. 
d) Do ativo permanente. 
 

36) De acordo com a estrutura e critérios para 
ordenamento das contas de um plano de contas público, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - São chamadas contas correntes as que exigem 

detalhamento específico e tratamento individualizado.  
II - As contas retificadoras se classificam em escrituráveis 

e não escrituráveis.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

37) De acordo com o critério de avaliação das contas do 
balanço patrimonial, analisar os itens abaixo: 
 
I - O estoque será avaliado pelo custo de aquisição ou 

fabricação, reduzido por estimativa de perdas para 
ajustá-lo ao preço de mercado, quando este for inferior.  

II - A conta “contas a receber” deverá ser avaliada pelo 
valor das vendas, acrescido dos impostos incorridos 
sobre elas.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 



 
 

7                          www.objetivas.com.br 

 

38) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Conforme Lei das Sociedades por Ações, é 

obrigatória apresentação de Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido ou Demonstração de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(---) O principal objetivo do balanço patrimonial é apuração 
de lucro ou prejuízo, apresentando assim a real 
situação financeira da empresa, em determinado 
período. 

(---) Na Demonstração do Resultado do Exercício, as 
receitas e despesas são apropriadas ao período em 
função de sua ocorrência, independendo dos reflexos 
no caixa da empresa.  

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

39) Em relação ao balancete de verificação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É uma relação de contas extraídas do livro caixa e livro 

diário de uma empresa. 
b) Deve ser levantado, no mínimo, trimestralmente.  
c) Deve ser objetivo, constando apenas data e valor da 

operação. 
d) Relação de contas com seus respectivos saldos 

extraída dos registros contábeis em determinada data. 
 

40) Considerando-se os grupos em que se dividem as 
contas de uma plano de contas, analisar os itens abaixo: 
 
I - As contas extrapatrimoniais estão contempladas pela 

Lei das Sociedades por Ações e registram lucros ou 
prejuízos de exercícios passados nas empresas.  

II - As contas de resultado destinam-se ao registro das 
despesas, dos custos e das receitas e não fazem parte 
do balanço patrimonial.  

III - As contas patrimoniais são utilizadas exclusivamente 
para registro das contas do patrimônio líquido. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
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